ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.29 เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.29 เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ซึ่งมีกาหนดจัด
การแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนในสังกัด โดยมีพิธี
เปิดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2561 และพิธีปิดในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ อานวยการ กากับดูแล ให้คาปรึกษา แนะนาส่งเสริม
สนับสนุน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายพิทยา ไชยมงคล
ผอ.สพม.29
ประธานกรรมการ
1.2 นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29
รองประธานกรรมการ
๑.3 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม
รองผอ.สพม.29
รองประธานกรรมการ
1.4 นางศิริญา ถาวร
รองผอ.สพม.29
รองประธานกรรมการ
1.5 นายฉัตรชัย ทองสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศฯปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพม.29 รองประธานกรรมการ
1.6 ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
กรรมการ
1.7 ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
1.8 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อานวยการโรงเรียนเขือ่ งในพิทยาคาร
กรรมการ
1.9 นายนพรัตน์ ทองแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
1.10 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
1.11 นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
1.12 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
1.13 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.29
กรรมการ
1.14 นางนิภาภร ชลการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
1.15 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ ควบคุมการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ให้
เป็ น ไปด้วยความเรี ย บร้ อย ถูกต้องตามระเบีย บ กติกาและวินิจฉัยชี้ข าดปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬ าทุกประเภท
ประกอบด้วย
2.1 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม
รองผอ.สพม.29
ประธานกรรมการ
2.2 ประธานสหวิยาเขตทุกสหวิทยาเขต
รองประธานกรรมการ
๒.๓ ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
2.๔ นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อานวยการเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
2.๕ นายนพรัตน์ ทองแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
2.๖ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
/2.7 นายนิยม....

-22.๗ นายนิยม รักพรม
2.๘ ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี
2.9 นางลัดดา จิตรมาศ
2.10 นายอรรณพ จันทะโสม
2.11 นายขุนอธิป ทองผาย
2.12 นายพรพิทักษ์ จันดี
2.13 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
2.14 นางปารดา ไชยรักษ์
2.15 น.ส.วันเพ็ญ วงษ์จันทร์
2.16 นางนิธีวดี วรเดช
2.17 นายประจักษ์ สีแสด
2.18 นางจิราพร ธรรมเจริญ
2.19 นางจรูญลักษณ์ ธิมา
2.20 นายถาวร ครองยุทธ
2.21 นายสุรพล ทางทอง
2.22 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา
2.23 นางกมลวรรณ ศรีมันตะ
2.24 นายประทีป กระจายพันธ์
2.25 นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์
2.26 นายสมาน วงแก่น
2.27 นายสมชัย พลรักษ์
2.28 นายทวี ชัยปัญญา
2.29 นายวิษณุ กาญจนาภา
2.30 น.ส.ลาพูล ลาพานิช
2.31 น.ส.เกษมศรี ลาภรัตน์
2.32 นางณิรชา ทิณพัฒน์
2.33 นางนิภาภร ชลการ
2.34 นางสาวทมิตา ไชยศรี
2.35 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร
2.36 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร

ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ ฝ่ายการเงินและประสานงานการเงินงบประมาณ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ฝ่ า ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มี ห น้ า ที่ อ านวยความสะดวกและประสานงานกั บ คณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ตามที่
คณะกรรมการอ านวยการจั ดการแข่ง ขั น มอบหมายและด าเนิ นการด้ านสิ ท ธิ ประโยชน์ ก าหนดวางแผนเพื่อ ระดม
ทรัพยากรและจัดหางบประมาณ และบริหารงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๓.1 นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29
ประธานกรรมการ
๓.๒ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี
รองประธานกรรมการ
/3.3 ประธาน....

-33.3 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดอานาจเจริญ
รองประธานกรรมการ
3.4 ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
กรรมการ
3.5 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกล่มและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.29
กรรมการ
๓.6 นางสมปอง บุระดา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓.7 นางสาววัณณิตา มรกตเขียว นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
๓.8 นางสาวน้าอ้อย วิจิตร
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
๓.9 นายธนเดช บุญจรัส
ผู้อานวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
๓.10 นางนิภาภร ชลการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.11 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายการเงิน และประสานงานการเงินงบประมาณ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ มีหน้าที่อานวยความสะดวกและ
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันมอบหมายและดาเนินการด้าน
งบประมาณ การเงินการบัญชี จัดซื้อจัดจ้างการตั้งฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภท ในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ
ประกอบด้วย
3.12 นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29
ประธานกรรมการ
3.13 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.29
รองประธานกรรมการ
3.14 ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
กรรมการ
3.15 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกล่มและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.29
กรรมการ
3.16 นายวัชรากร ชายผา
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
3.17 นางสุดาพร เจริญพร
ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
3.18 นายอนุกูล ยาตา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
3.19 นายสนิท สาระทิศ
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
3.20 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
3.21 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
3.22 นายวินัย ชายผา
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
3.23 นางสมปอง บุระดา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.24 นางสาววัณณิตา มรกตเขียวนักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
3.25 นางสาวน้าอ้อย วิจิตร นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
3.26 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
3.27 นายธนเดช บุญจรัส
ผู้อานวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
3.28 นางนิภาภร ชลการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.29 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา
นักเรียนและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เผยแพร่
ข่าวสารแก่สื่อมวลชนทั่วไปให้ประชาชนทราบ ประกอบด้วย
4.1 นางศิริญา ถาวร
รองผอ.สพม.๒๙
ประธานกรรมการ
4.๒ นางพรทิพย์ น้อยแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
รองประธานกรรมการ
/4.3 นางธัญดา….

-44.๓ นางธัญดา บรรเรืองทอง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
กรรมการ
4.๔ นายวุฒิชัย รัตนวารีพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม
กรรมการ
4.๕ ว่าที่ ร.ต.ชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผอ.โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
กรรมการ
4.6 ครูประชาสัมพันธ์ตัวแทนจากสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
กรรมการ
4.7 นายไพทูล ภูมิประมาณ ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
กรรมการ
4.8 นายนิติวิบูลย์ สีคุณ
ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
กรรมการ
4.9 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
4.10 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
4.11 นางสาวนิภาพร มัสยมาศ พนักงานราชการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม
กรรมการ
4.12 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
4.13 นางบุษบง พุฒพรหม
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
4.14 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับ พิธีเปิด - พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ เชิญ
ประธานและผู้บริห ารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๒๙ ในพิธีเปิด - พิธีปิด จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความ
เรียบร้อย จัดทากาหนดการฯ คากล่าวรายงานและคากล่าวประธาน จัดขบวนพาเหรด จัดผังอัฒจันทร์ที่นั่ง จัดให้มีพิธีกร
ในพิธีเปิด - พิธีปิด จัดลาดับพิธีการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลสาหรับมอบให้นักกีฬาทุกรุ่นทุกประเภท จัดหาอุปกรณ์
ที่ใช้ในการดาเนินงานให้มีความพร้อมตามลาดับพิธีการ และจัดเตรียมนักเรียนในการเชิญรางวัล ประกอบด้วย
๕.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม
รองผอ.สพม.29
ประธานกรรมการ
5.2 นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
รองประธานกรรมการ
๕.3 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
รองประธานกรรมการ
5.4 นายวิษณุ กาญจนาภา
รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
5.5 นายทองแสง หน่อแก้ว
ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
5.6 นางจารุวรรณ จุลแสน
ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
5.7 นายสมภาส บุญมาลี
ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
5.8 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ
ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
5.9 นางสาวยุวธิดา วรรณทาป ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
5.10 นางสาวอรวรา อนุดา ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
5.11 นายวันชัย พรมกสิกร ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
5.12 นายพรประสิทธิ์ โสวันนา ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
5.13 นายนิติวุฒิ สุจริต
ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการ
๕.14 นางนิภาภร ชลการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๕.15 นางณิรชา ทิณพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5.16 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
5.17 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
5.18 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายสถิติ และประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมสถิติการแข่งขัน
กีฬาทุกประเภท ประสานกับการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกาหนดการ ประกอบด้วย
๖.๑ นายฉัตรชัย ทองสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศฯปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพม.29
ประธานกรรมการ
/6.2 นางนิภาภร....

-56.2 นางนิภาภร ชลการ
๖.3 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย
6.4 นายอุริษย์ บุญโสม
6.5 นายวัชรากร ชายผา
6.6 นางสุดาพร เจริญพร
6.7 นายอนุกูล ยาตา
6.8 นายสนิท สาระทิศ
6.9 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
6.10 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
6.11 นายวินัย ชายผา
6.12 นายสันติ แก้วมะ
6.13 นายเสน่ห์. บุญพรรัตน์
6.14 นางณิรชา ทิณพัฒน์
๖.15 นางสาวทมิตา ไชยศรี
๖.16 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร
6.17 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน มีหน้าที่ รับผิดชอบประสานงาน ในการจัดเตรียม
อุปกรณ์สนาม ผูกผ้าตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงาม จัดที่นั่งประธาน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน
เจ้าหน้าที่ นักกีฬา แขกผูม้ ีเกียรติ สกอร์บอร์ด เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์ อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑา จัดเตรียมแท่นรับรางวัลเพื่อไว้ให้นักกีฬายืนรับรางวัล และจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นงาน ประกอบด้วย
๗.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม
รองผอ.สพม.๒๙
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
รองประธานกรรมการ
7.3 ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
7.4 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
7.5 นายนพรัตน์ ทองแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
7.6 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
๗.7 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
7.8 นายสมาน วงศ์แก่น
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
7.9 นายมนตรี เชื่อนิล
ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
7.10 นายฌานวัฒน์ สุขารมย์ ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
7.11 นายปราโมทย์ มารักษ์ ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
๗.12 นางณิรชา ทิณพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7.13 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
7.14 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
7.15 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ
อาหารว่าง และอาหารกลางวันสาหรับแขกผู้มาเยือนและคณะกรรมการตลอดการแข่งขัน กีฬาและกรี ฑา ดาเนินการ
ต้อนรับจัดหาทีน่ ั่งให้แขกผู้มีเกียรติ อานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จัดบริการเครื่องดื่ม
/อาหารว่าง….

-6อาหารว่าง อาหารกลางวัน น้าดื่มบริการแก่แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย
8.๑ นางศิริญา ถาวร
รองผอ.สพม.๒๙
ประธานกรรมการ
8.๒ ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
รองประธานกรรมการ
8.3 ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
8.4 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
8.5 นายนพรัตน์ ทองแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
8.6 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
8.7 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
8.8 นางนิภาภร ชลการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
8.9 นายทวี ชัยปัญญา
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
8.10 นายถาวร ครองยุทธ
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
8.11 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ หน.กลุ่มสาระสุขศึกษา รร.เบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
8.12 นางสิริภัทร วัดละเอียด ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
8.13 นายประภาส ทิมา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
8.14 นายกิติ ครองบุญ
ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
8.15 นางณิรชา ทิณพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8.16 นักเรียนอาสายุวกาชาดโรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
8.17 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
8.18 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8.19 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่ ในการจัดรถของ สพม.๒๙ และประสานรถโรงเรียน บริการรับ - ส่ง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ขบวนพาเหรด และกองเชียร์จากโรงเรียนต่าง ๆ ไปสนามกีฬาจังหวัดอานาจเจริญ ในพิธีเปิด
และปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนฯ และสนามกีฬาต่างๆ ที่จัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ประกอบด้วย
๙.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม
รองผอ.สพม.๒๙
ประธานกรรมการ
๙.๒ ประธานสหวิทยาทุกเขตสหวิทยาเขต
รองประธานกรรมการ
9.3 นางนิภาภร ชลการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
9.4 นางณิรชา ทิณพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9.5 นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
กรรมการและเลขานุการ
9.6 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร มีหน้าที่รักษาความสงบความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย อานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่ และกรรมการประจาสนามแข่งขัน ตลอดจนดูแลการจราจร ใน
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ประกอบด้วย
๑๐.1 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙
ประธานกรรมการ
10.2 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
รองประธานกรรมการ
10.3 นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
รองประธานกรรมการ
10.4 นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
10.5 นายสมาน วงแก่น
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
10.6 นายสมชัย พลรักษ์
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
/10.7 นายทวี....

-710.7 นายทวี ชัยปัญญา
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
10.8 นายกิติ ครองบุญ
ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
10.9 นายมนตรี เชื่อนิล
ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
10.10 นายฌานวัฒน์ สุขารมย์ ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
10.11 นายปราโมทย์ มารักษ์ ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
10.12 นายทองแสง หน่อแก้ว ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
10.13 นายวันชัย พรมกสิกร ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
10.14 นายพรประสิทธิ์ โสวันนา ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
10.15 นายนิติวุฒิ สุจริต
ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
10.16 นายวิษณุ กาญจนาภา รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา
10.17 นายสมภาส บุญมาลี ครู โรงเรียนอานาจเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ จัดเตรียมเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอ
ดาเนินการประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดเจ้า หน้าที่อยู่ประจาสนามดูแลบริการปฐมพยาบาลให้ แก่นักเรียน
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายต่า ง ๆ ในระหว่างจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสพม.๒๙ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และนาส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รุนแรง ประกอบด้วย
๑๑.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
รองประธาน กรรมการ
11.4 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย ผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
11.5 นายทวี ชัยปัญญา
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
11.6 นายสมาน วงศ์แก่น
รองผอ.โรงเรียนอานาจเจริญ
กรรมการ
11.7 นางณิรชา ทิณพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
11.8 นางนิภาภร ชลการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
11.9 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11.10 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11.11 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายมอบของรางวัล และของที่ระลึก มีหน้าที่ จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานให้มีความ
พร้อมตามลาดับพิธีการ จัดเตรียมผู้เชิญรางวัล จัดลาดับพิธีก ารมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลสาหรับมอบให้นักกีฬาทุกรุ่น
ทุกประเภท เป็นพิธีกรในการมอบหมายเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัล ประสานงานกับฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร เพื่อ
มอบให้แก่นักกีฬา มอบของรางวัล ของที่ระลึก ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเชิญผู้มีเกียรติมอบรางวัล ให้แก่นักกีฬา
ประกอบด้วย
๑๒.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙
ประธานกรรมการ
12.2 นางนิภาภร ชลการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
12.3 ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
12.4 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
12.5 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
12.6 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
12.7 ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
/12.8 นายนิยม....

-812.8 นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
12.9 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
12.10 นายวินัย ชายผา
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
12.11 นายวัชรากร ชายผา ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
12.12 นางสุดาพร เจริญพร ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
12.13 นายอนุกูล ยาตา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
12.14 นายสนิท สาระทิศ
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
12.15 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
12.16 นางจารุวรรณ จุลแสน ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
12.17 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ ครู โรงเรียนอานาจเจริญ
12.18 นางสาวยุวธิดา วรรณทาปครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
12.19 นางสาวอรวรา อนุดา ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา
12.20 นางณิรชา ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
12.21 นางสาวทมิตา ไชยศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
12.22 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12.23 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดทาเครื่องมือประเมินผลการจัดการแข่งขัน และ
จัดเก็บข้อมูลประเมินผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสพม.๒๙ จัดทาสรุปรายงานผลการการแข่งขั นเมื่อการ
แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว และสรุปรายงานผลการดาเนินงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการจัดการแข่งขัน
จะได้นาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งต่อไป ประกอบด้วย
๑๓.๑ นายฉัตรชัย ทองสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศฯปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพม.29
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย ผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
รองประธานกรรมการ
13.3 นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
13.4 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
รองผอ.โรงเรียนโรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
13.5 นายประทีป กระจายพันธ์ รองผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
13.6 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ รร.เบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
13.7 นายพิชัย ญาณศิริ
ศึกษานิเทศก์ สพม.29
กรรมการ
13.8 นางสาวสุกาญดา ธิมา ศึกษานิเทศก์ สพม.29
กรรมการ
13.9 นายธนา ธุศรีธรรม
ศึกษานิเทศก์ สพม.29
กรรมการ
13.10 นางสาวณปภัช บุญสมศรีศึกษานิเทศก์ สพม.29
กรรมการ
13.11 นางสาวจามรี เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ สพม.29
กรรมการ
13.๑2 นายสมรุศ หรุจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.29
กรรมการ
13.13 นางสาวกชกร พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.29
กรรมการและเลขานุการ
1๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
กรีฑา จัดทาระเบียบการแข่งขัน กาหนดกรรมการผู้ตัดสิน โปรแกรมการแข่งขัน และตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้
เป็ น ไปด้ว ยความยุ ติธ รรม ตรวจสอบและควบคุม สนามแข่ งขั น อุป กรณ์ก ารแข่ง ขัน (อุป กรณ์ใ ห้ สั ญญาณ จั บเวลา
บันทึกภาพ เครื่องขยายเสียง เครื่องมือสื่อสารและเจ้าหน้าที่สื่อสาร เอกสารรับรายงานตัว ส่งตัว ติดเลขประจาตัวนัก
กรีฑา) รับ – ส่งตัวนักกรีฑาเข้าประจาช่องวิ่ง ตรวจสอบการวิ่งให้ถูกต้องตามกติกา ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง
/บันทึกภาพ....

-9บันทึกภาพ (วงจรปิด นิ่ง วีดีโอ) ตัดต่อภาพออกโปรเจกเตอร์ หรือทีวี รวบรวมสถิติผลการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผลต่อคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ จัดพิมพ์เกียรติบัตรสาหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอน
ทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
ฝ่ายอานวยการแข่งขันกีฬากรีฑา
1๔.1 นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
ประธานกรรมการ
1๔.๒ ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
รองประธานกรรมการ
14.3 ประธานสหวิทยาเขต 1-4 อานาจเจริญ
กรรมการ
14.4 นายไพศาล พรหมภา
ผู้อานวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
กรรมการ
๑๔.๕ นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย ผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
๑๔.๖ นายวุธฒิชัย รัตนวิทยาพันธ์ผู้อานวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม
กรรมการ
๑๔.๗ นายบุญลือ โกมลศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
กรรมการ
14.8 นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม ผู้อานวยการโรงเรียนลือวิทยาคม
กรรมการ
๑๔.๙ นายอภิสิทธิ์ ต้องสู้
ผู้อานวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร
กรรมการ
14.10 นายรัศมี ถิ่นขาม
ผู้อานวยการโรงเรียนเสนางคนิคม
กรรมการ
๑๔.11 นายภูวดล ไชยชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
กรรมการ
14.12 นายอดุลย์ ส่องแสง
รองผอ.โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
กรรมการ
1๔.๑3 นายอุริษย์ บุญโสม
รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
๑๔.๑4 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์ ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายรับรายงานตัวนักกรีฑา
1๔.15 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
ประธานกรรมการ
๑๔.๑๖ นายอุริษย์ บุญโสม
รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑๔.๑๗ นางกาญจนา แก้วมะ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
๑๔.๑๘ นางสาวชุลีรัตน์ ประกิ่ง ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
๑๔.๑๙ นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
๑๔.๒๐ นางสาวสาวิตรี สุวะศรี ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
๑๔.๒๑ นายสันติ แก้วมะ
ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๔.๒๒ นักเรียนโรงเรียนนาวังวิทยา จานวน ๓ คน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายส่งตัวนักกรีฑา
1๔.๒๓ นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
ประธานกรรมการ
๑๔.๒๔ นายอุริษย์ บุญโสม
รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑๔.๒๕ นายเสน่ห์ บุญพรรัตน์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการ
๑๔.๒๖ นายเทียนชัย แสนหอม ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
กรรมการ
๑๔.๒๗ นายยุทธศักดิ์ ศรีขาว ครู โรงเรียนนายมวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๑๔.๒๘ นักเรียนโรงเรียนนาวังวิทยา จานวน ๕ คน
ผู้ชว่ ย
ฝ่ายปล่อยตัวนักกรีฑา
1๔.๒๙ นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
ประธานกรรมการ
๑๔.๓๐ นายอุริษย์ บุญโสม
รองผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑๔.๓๑ นายสวัสดิ์ สายโท
ครู โรงเรียนนายมวิทยาคาร หัวหน้าผู้ปล่อยตัว
กรรมการ
๑๔.๓๒ นายสันติ แก้วมะ
ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
/๑๔.๓๓ นักเรียน....

-๑๐๑๔.๓๓ นักเรียนโรงเรียนนาวังวิทยา จานวน ๕ คน
ฝ่ายจับเวลา บันทึกผล และกากับเส้นชัย
1๔.๓๔ นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยผู้อานวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
๑๔.๓๕ นายอุริษย์ บุญโสม
รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา
๑๔.๓๖ นายธีรยุทธ ติ่งทอง
ครู โรงเรียนเสนางคนิคม
๑๔.3๗ นายธวัฒน์ สาระรัตน์ ครู โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
๑๔.3๘ ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ผู้ช่วยตัดสิน
๑๔.3๙ นายอัตตพล แก้วหาวงศ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา
๑๔.4๐ นักเรียนโรงเรียนนาวังวิทยา จานวน ๖ คน
ฝ่ายจัดการแข่งขันกระโดดไกล
1๔.41 นายไพศาล พรหมภา ผู้อานวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
๑๔.42 นายสิทธิโชค บัวงาม ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม หัวหน้าตัดสิน
๑๔.๔3 ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ผู้ช่วยตัดสิน
14.44 นักเรียนโรงเรียนนาจิกพิทยาคม จานวน 5 คน
ฝ่ายจัดการแข่งขันทุ่มน้าหนัก พุ่งแหลน ขว้างจักร
1๔.45 นายนิยม รักพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
๑๔.46 นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อานวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
๑๔.47 ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
14.48 นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม ผู้อานวยการโรงเรียนลือวิทยาคม
14.49 นายวิทวัติ บั้งทอง
ครู โรงเรียนลือวิทยาคม หัวหน้าผู้ตัดสิน
14.50 นายชัตญา ระม้อม
ครู โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ผู้ช่วย
14.51 นางสิรพรรณ บั้งทอง ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชพล
14.52 นายถาวร ศรีพิมพ์
รองผอ.โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
14.53 ครู โรงเรียนอานาจเจริญ ผู้ช่วย
14.54 ครู โรงเรียนปทุมราชวงศาผู้ช่วย
14.55 นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา จานวน 5 คน

ผู้ชว่ ย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ชว่ ย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ชว่ ย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ชว่ ย

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดการแข่งขั น
กี ฬ าฟุ ต ซอล จั ด ท าระเบี ย บการแข่ ง ขั น โปรแกรมการแข่ ง ขั น และตรวจสอบเอกสารการรั บ สมั ค รให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน กาหนดกรรมการ ผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วงและรวบรวม
สถิติผลการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรสาหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุก
ประเภท และคณะกรรมการจั ดการแข่งขัน จั ดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกรีฑา ผู้ ฝึ กสอนทุกรุ่นทุกประเภท และ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
ฝ่ายอานวยการ
๑๕.๑ นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๕.๒ นายสุรพล ภูธิธานันท์ ผู้อานวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา รองประธานกรรมการ
๑๕.๓ นายดารง ใสแสง
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๕.๔ นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๕.๕ นายถาวร ครองยุทธ
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
/15.6 นายประจักษ์....

-11๑๕.๖ นายประจักษ์ สีแสด
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๗ นายธวัชชัย ชมพูมาศ
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๘ นายวัชรากร ชายผา
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ฝ่ายเทคนิคและตัดสินกีฬาฟุตซอล
๑๕.๙ นายธวัชชัย ชมภูมาศ
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๑๐ นายสุพัฒน์ เทพทอง ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๑๑ นายนพรัตน์ บุญฑน ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๑๕.๑๒ นายศุภชัย ผดาวัลย์ ครู โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๑๕.๑๓ นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๑๔ นายสัญญา จันทรถ
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๑๕ นายสุนันท์ สายสินธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู
๑๕.๑๖ นายอภิสิทธิ์ ทองสง่า ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๕.๑๗ นายสุรพล ส่งเสริม
ครู โรงเรียนบ้านผักแว่น
๑๕.๑๘ นายอดิศักดิ์ บุญเชิญ ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อย
๑๕.๑๙ นายภานุวฒ
ั น์ ไชยวรรณ
๑๕.๒๐ นายอดิศักดิ์ บุญกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
๑๕.๒๑ นายวัชรากร ชายผา ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๒๒ นายประดิษฐ์ ดาศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู
ฝ่ายสถานที่ แสงเสียง และบันทึกภาพ
๑๕.๒๓ นายดารง ใสแสง
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๒๔ นายประพาส ธงศรี
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๒๕ นายวีรยุทธ สร้อยสิงห์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๒๖ นายอุทัย พุทธรัตน์
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๒๗ นายพีรยศ พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๒๘ นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ฝ่ายปฏิคม
๑๕.๒๙ นายถาวร ครองยุทธ รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๓๐ นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๓๑ นางวรรณา สีแสง
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๓๒ นางกุหลาบ ชมภูมาศ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ฝ่ายพิธีกร พิธีการ ทะเบียน
๑๕.๓๓ นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๓๔ นายธนันดร ใกล้ฝน ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๓๕ นางปณิตา ทางทอง ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๓๖ นางสาวจุตุพร ทันจิตร์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๓๗ นางสาวชญานิศ ทองจุล ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ฝ่ายพยาบาล
๑๕.๓๘ นายสัญญา จันทรถ
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๓๙ กู้ภัยอาเภอเขื่องใน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการแลเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
/15.40 นายธนันดร....

-12๑๕.๔๐ นายธนันดร ใกล้ฝน ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๔๑ นางสาวจตุพร ทันจิตร์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ฝ่ายประเมินผล
๑๕.๔๒ นายถาวร ครองยุทธ รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๔๓ นายวีรยุทธ สร้อยสิงห์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๔๔ นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๑๕.๔๕ นายสุพัฒน์ เทพทอง ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1๖. คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จัดทาระเบียบการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขันและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไปด้วย
ความยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน กาหนดกรรมการตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง รวบรวมสถิติ
ผลการแข่งขัน มอบให้คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรสาหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท
และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
ฝ่ายอานวยการ
๑๖.๑ นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นายภูวดล ไชยชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๑๖.๓ นายประจักษ์ สีแสด
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
๑๖.๔ นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
๑๖.๕ นายถาวร ครองยุทธ
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
๑๖.๖ นายสุพัฒน์ เทพทอง
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๗ นายอุทัย พุทธรัตน์
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๘ นายสมบัติ มูลภา
ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
กรรมการ
๑๖.๙ นายธวัชชัย ชมภูมาศ
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๑๐ นายวินัย ชายผา
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑๑ นายพิสิทธ์ ศรีเมือง
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายเทคนิคและตัดสิน
๑๖.๑๒ นางจรูญลักษณ์ ธิมา รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๖.๑๓ นายสุพัฒน์ เทพทอง ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๑๔ นายสมบัติ มูลภา
ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
กรรมการ
๑๖.๑๕ นายณฐกรณ์ อารีพงษ์ ครู โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
กรรมการ
๑๖.๑๖ นายธวัชชัย ชมพูมาศ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๑๗ นายปิยะนันท์ บุตะเขียว ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี
กรรมการ
๑๖.๑๘ นายภานุวฒ
ั น์ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนหนองกวาง
กรรมการ
๑๖.๑๙ นายศุภชัย ผดาวัลย์ ครู โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
กรรมการ
๑๖.๒๐ นายวัชรากร ชายผา ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๒๑ นายอภิสิทธิ์ ทองสง่า ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
กรรมการ
๑๖.๒๒ นายสุรพล ส่งเสริม
ครู โรงเรียนบ้านผักแว่น
กรรมการ
๑๖.๒๓ นายอดิศักดิ์ บุญกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
กรรมการ
๑๖.๒๔ นายอดิศักดิ์ บุญเชิญ ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อย
กรรมการ
/16.25 นางสาวภัทรา....

-13๑๖.๒๕ นางสาวภัทรา ศรึสมุทร นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๖.๒๖ นายประดิษฐ์ ดาศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๖.๒๗ นายสุนันท์ สายสินธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๖.๒๘ นางสาวชนิกาญน์ มณีพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๖.๒๙ นายวินัย ชายผา
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๓๐ นายพิสิทธิ์ ศรีเมือง
ครู โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายสถานที่ แสงเสียง และบันทึกภาพ
๑๖.๓๑ นายถาวร ครองยุทธ รองผู้อานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๖.๓๒ นายประพาส ธงศรี
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
๑๖.๓๓ นายสุดใจ สัตย์ธรรม ครู ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๓๔ นายสมพร สีแสด
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๓๕ นายธนวัฒน์ วงษาพรหม พนักงานราชการ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๓๖ นายอุทัย พุทธรัตน์
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๓๗ นายวัชรากร ชายผา ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายปฏิคม
๑๖.๓๘ นายประจักษ์ สีแสด รองผู้อานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๖.๓๙ นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
๑๖.๔๐ นางกรรณิกา นาพา
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๔๑ นางวรรณา สีแสง
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๔๒ นางสาวณิจชนันท์ ทองอ่อน ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายพิธีกร พิธีการ ทะเบียน
๑๖.๔๓ นายประสิทธิ์ กัลป์ประพฤกษ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๖.๔๔ นางพรรณรัตน์ ชายผา
ครู โรงเรียนบ้านดินดาคาไฮ
รองประธานกรรมการ
๑๖.๔๕ นางสาวณิจชนันท์ ทองอ่อน ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๔๖ นายภานะเรศ บุดดีขันธ์
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายพยาบาล
๑๖.๔๗ นางกรรณิกา นาพา
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๖.๔๘ นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
๑๖.๔๙ กู้ภัยอาเภอเขื่องใน
กรรมการ
๑๖.๕๐ นางสาวณิจชนันท์ ทองอ่อน ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายประเมินผล
๑๖.๕๑ นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๖.๕๒ นายสุพัฒน์ เทพทอง
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
๑๖.๕๓ นางสาวณิจชนันท์ ทองอ่อน ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖.๕๔ นายวีรยุทธ สร้อยสิงห์
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
1๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล จัดทาระเบียบการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน และตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไป
ด้วยความยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน กาหนดกรรมการผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง รวบรวม
/สถิติ....

-14สถิติผลการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการฝ่า ยประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรสาหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุก
ประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
ฝ่ายอานวยการ
17.1 ว่าที่ร้อยตรีกมล สาดศรี ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ประธานกรรมการ
17.2 นายอรรณพ จันทะโสม รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
รองประธานกรรมการ
17.3 นางลัดดา จิตรมาศ
รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
รองประธานกรรมการ
17.4 นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.5 นางทัศนีย์ ทองทั่ว
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.6 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ธรรมานุชิต ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.7 นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.8 นางสินีนาฏ อาพัน
ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
17.9 นายโกศล คาเพ็ง
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.10 นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.11 นายนรสีห์ เดชพันธ์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.12 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ หน.กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ รร.เบ็ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขานุการ
17.13 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17.14 นายสมศักดิ์ สมเสนาะ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายตัดสินและเจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิค
17.15 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ รร.เบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
17.16 นายสมชาติ พรหมดี ครู โรงเรียนบ้านจันลา สพป.อบ.๕
กรรมการ
17.17 นายธรรมรัตน์ สารพันธ์ ครู โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
กรรมการ
17.18 นายเชาวนันท์ ทะนอก อาจารย์ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
17.19 นายกฤชรณภพ ยุทธยง สานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
17.20 นายจิระพงษ์ แสงสุข ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
กรรมการ
17.21 นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์ ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
กรรมการ
17.22 นางสาวพัชนี จารุตัน ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา
กรรมการ
17.23 นางสาวนฤมล ลาพุฒ ครู โรงเรียนน้ายืนวิทยา
กรรมการ
17.24 นายณัฐพล สิมณีวรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
กรรมการ
17.25 นายพัฒนเทพ บุญสุข ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
17.26 นายพีระเดช มีธรรม ครู โรงเรียนวัดเวตะวันวิทยาราม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลฯ กรรมการ
17.27 นายพศิษฐ์ ศรกิจ
ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
17.28 นายสุรชัย จันทร์ปรีดา ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
17.29 นายพาโชค กิจสวัสดืไพศาล ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
17.30 นายภาณุเจต โพธิสาร ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
17.31 นายกตัญญุตา สาสาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
กรรมการ
17.32 นายภัทรพล ใจเก่งดี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
กรรมการ
17.33 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการและเลขานุการ
17.34 นายสมศักดิ์ สมเสนาะ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/ฝ่ายสถานที่....
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17.35 นางสมปอง สุดเต้
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ประธานกรรมการ
17.36 นายนิกร มีดี
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.37 นายนรสีห์ เดชพันธ์
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการและเลขานุการ
17.38 นายอิทธิชัย เพ็ชรอินทร์ อัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17.39 นายธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ อัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
17.40 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ หน.กลุ่มสาระสุขศึกษา รร.เบ็ญจะมะมหาราช
ประธานกรรมการ
17.41 นายโกศล คาเพ็ง
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.42 นายพีระพัฒน์ แก่นพิทักษ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กรรมการ
17.43 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการและเลขานุการ
17.44 นายสุทธิพันธ์ พันธุเมฆินทร์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายพยาบาล
17.45 นางทัศนีย์ ทองทั่ว
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ประธานกรรมการ
17.46 นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.47 นางสาวสุภาพร ปั้นทอง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
พิธีกรและประชาสัมพันธ์
17.48 นางปรมพร วังศรีแก้ว ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ประธานกรรมการ
17.49 นางสาวธกพรพัส พิทักศ์ศิริโชติ อัตราจ้าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการ
17.50 นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดการแข่ง ขัน
กีฬาเปตอง จัดทาระเบี ยบการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน และตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้ เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน กาหนดกรรมการผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง รวบรวมสถิติผล
การแข่งขันมอบคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรสาหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
๑๘.1 นายพิทยา ไชยมงคล
ผอ.สพม.๒๙
๑๘.2 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
๑๘.3 นายประทีป กระจายพันธ์ รองผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
18.4 นายกิตติศักดิ์ คาสามารถ ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
ฝ่ายสถานที่
18.5 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
ประธานกรรมการ
18.6 นายประทีป กระจายพันธ์ รองผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
รองประธานกรรมการ
18.7 นายจรูญ พรมสีใหม่
ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.8 ว่าที่ร.ต.มนตรี แห่งธรรม ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.9 แม่บ้านโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบทุกคน
กรรมการ
18.10 นายยงค์ พรมแก้ว
ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการและเลขานุการ
18.11 นางสุดาพร เจริญพร ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/ฝ่ายจัดการ....
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18.12 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินขาราบ
ประธานกรรมการ
18.13 นายประทีป กระจายพันธ์ รองผอ.โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
รองประธานกรรมการ
18.14 นางวราภรณ์ วัฒนสุข ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.15 นายยงค์ พรมแก้ว
ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.16 นายเกียรติศักดิ์ พลภูมิชัยครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.17 นางสินีนาฏ อาพัน
ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.18 นางพิมพ์วรรณ สุดสวาท ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.19 นางดุษยา อภัยจิตต์ ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.20 นายยรรยง เสาเวียง ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.21 นายกิตติศักดิ์ คาสามารถ ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการและเลขานุการ
18.22 นางสุดาพร เจริญพร ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายตัดสินกีฬาเปตองและเจ้าหน้าที่ประจาสนาม
18.23 นายสมชาย เจริญพร ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ
18.24 พ.ท.สมศักดิ์ ไทยเจริญ สัสดีอาเภอวารินชาราบ
รองประธานกรรมการ
18.25 ร.ต.ระวี จันทรวิจิตร ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
18.26 ร.ต.ท.สุพรรณ สุ่มมาตย์ ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
18.27 นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.28 นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.26 นางสาวสายธาร ทาคาสุข ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
18.27 นางสาวสุวนันท์ สุยอย ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
18.28 นางสาวสุวิชชา เจริญพร ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
18.29 นายธนพล หวังยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กรรมการ
18.30 นายพิทยา จาปาชัย
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
กรรมการ
18.31 นายณัฐวุฒิ ลาธุลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
18.32 นายสมชัย สุยอย
แขวงการทางที่ 1 อุบลราชธานี
กรรมการ
18.33 นายจันทราวุฒิ สารโคกกรวด มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
18.34 นักเรียน จานวน 20 คน เจ้าหน้าที่ประจาสนาม
กรรมการ
18.35 นางสุดาพร เจริญพร ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการและเลขานุการ
18.36 นายวิวัฒน์ มีสุข
ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายปฏิคม
18.37 นางสิริภัทร วัดละเอียด ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
ประธานกรรมการ
18.38 นางวราภรณ์ วัฒนสุข ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
รองประธานกรรมการ
18.39 นางกนกนันท์ บานชื่น ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.40 นางพิมพ์วรรณ สุดสวาท ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการ
18.41 นางสุดาพร เจริญพร ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
กรรมการและเลขานุการ
๑๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล จัดทาระเบียบการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขันและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไปด้วย
/ความยุติธรรม....

-17ความยุ ติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน กาหนดกรรมการ ผู้ตัดสิ น ตัดสิ นชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้ว ง และ
รวบรวมสถิติผลการแข่งขัน มอบให้คณะกรรมการ ฝ่า ยประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรสาหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอนทุก
รุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
19.1 นายพิทยา ไชยมงคล
ผอ.สพม.29
19.2 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
19.3 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
19.4 นางนิธิวดี วรเดช
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
ฝ่ายสถานที่
19.5 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
ประธานกรรมการ
19.6 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
รองประธานกรรมการ
19.7 นายสุพจน์ ปัจพงษ์
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
19.8 นางนิธิวดี วรเดช
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการและเลขานุการ
19.9 นายอนุกูล ยาตา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาและตัดสินกีฬาฟุตบอล
19.10 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
ประธานกรรมการ
๑๙.11 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
รองประธานกรรมการ
19.12 นางนิธิวดี วรเดช
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการ
19.13 นายผลัด รูปคม
ข้าราชการบานาญ สังกัดเทศบาลตาบลตระการพืชผล
กรรมการ
19.14 นายสุชาติ ลภพันธ์ทอง ครู โรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคม
กรรมการ
19.15 นายอุทิศ พันชาติ
ครู โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
กรรมการ
19.16 นายฐิติพงษ์ ดอกดวง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
กรรมการ
๑๙.17 นายอธิวัฒน์ ดอกดวง
กรรมการ
๑๙.18 ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ พาพันธ์ ครู โรงเรียนเลิงบาก
กรรมการ
๑๙.๑๙ นายกอตติทัศ วรรณวงศ์
กรรมการ
19.20 นายชาติราชา แก่นแก้ว
กรรมการ
19.21 นายประกายเพชร เพชรินทร์
กรรมการ
19.๒๒ นายไวชยัน ศรีภา
กรรมการ
19.๒๓ นายอิทธิพล จันทวงศ์
กรรมการ
19.24 นายอนุกูล ยาตา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จัดทาระเบียบการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน กาหนดกรรมการ
ผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง รวบรวมสถิติผลการแข่งขัน มอบให้คณะกรรมการฝ่า ยประชาสัมพันธ์
จัดพิมพ์เกียรติบัตรสาหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขันประกอบด้วย
ปรึกษา
20.1 นายพิทยา ไชยมงคล
ผอ.สพม.29
20.2 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อานวยการโรงเรียนนารีนุกูล
20.3 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
/ฝ่ายสถานที่....
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20.4 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
20.5. นางนิธิวดี วรเดช
รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
20.6 นายจีระเดช ประยูรนาค นักการภารโรง โรงเรียนนารีนุกูล
20.7 นายดารง เกษเจริญคุณ นักการภารโรง โรงเรียนนารีนุกูล
20.8 นายสนิท สาระทิศ
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
20.9 นายประภาส ทิมา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ฝ่ายจัดการแข่งกีฬาและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
20.10 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล
20.11 นักศึกษาฝึกประการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
20.12 นักศึกษาฝึกประการณ์ สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ
20.13 นักเรียนชุมนุมวอลเลย์บอลโรงเรียนนารีนุกูล
20.14 นายสนิท สาระทิศ
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
20.15 นายประภาส ทิมา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ฝ่ายจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
20.16 นายสนิท สาระทิศ
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
20.17 นายประภาส ทิมา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

(นายพิทยา ไชยมงคล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

